
Test manager junior    

Angajator: SC EXELIA SRL 

Domeniu: Bănci, Educație - Training, IT Software 

Tip anunț: full-time 

Nivel anunț: 0 - 1 an experiență 
 

 

 

Cerințe 

Noul nostru coleg ar trebui să dețină cunoștințe de IT, să cocheteze cu limbajele de programare, 

să vorbească bine limba italiană și engleză (nivel mediu spre avansat) și să aibă studii superioare 

(cele în domeniul informaticii, statisticii sau matematicii reprezintă un avantaj).  

Experiența pe un post similar nu este necesară, vei invăța alături de noi.  

  

Cum am vrea să fii?   

 

Ambițios, responsabil și comunicativ. 

Ȋntr-o continuă dezvoltare personală și profesională. 

Foarte atent la detalii. Nu-ți scapă nimic!    

Planifici, analizezi și organizezi totul ca la carte. 

Ai simțul umorului dezvoltat și spirit de echipă. 

  
Responsabilități / Realizări 

Colaborezi cu membrii echipei de proiect pentru identificarea și soluționarea problemelor cheie 

care pot afecta calitatea serviciilor oferite de companie  

Conduci și coordonezi activitățile specifice fiecărui proiect în vederea livrării testării   

Monitorizezi programa de testare și urmărești implementarea ei, astfel încât termenele pentru 

finalizarea testării să fie indeplinite 

Sprijini managerul de testare prin revizuirea cerințelor de design ale produselor noi pentru a asigura 

testabilitatea și a identifica defectele de proiectare 

Oferi suport și instruire pentru aplicația HP ALM 

Analizezi datele colectate și pregătesti documentația necesară pentru diverse statistici 

Propui și participi la inițiativele de îmbunătățire a proceselor 

  

Alte informatii 

De ce o să-ți placă să lucrezi cu noi:   

✓ mediu de lucru business la standarde internaționale 

✓ laptop & smartworking  

✓ asigurare medicală privată 

✓ bonuri de masă 

✓ al 13-lea salariu 

✓ training on the job 😊 

✓ alte beneficii prin contractul colectiv de muncă  

Dacă îți doresti să faci parte din echipa noastră te rugăm să trimiti CV-ul tău pe adresa de e-mail : 

exelia@intesasanpaolo.com  

mailto:exelia@intesasanpaolo.com


Despre companie 

 

Fondată in 2009, Exelia este o companie care are peste 10 ani experiență în domeniul bancar, 

oferind servicii de backoffice pentru grupul Intesa SanPaolo.   

Suntem o companie dinamică, în continuă schimbare, care investește în dezvoltarea profesională 

a echipei. 

Intesa Sanpaolo este cel mai important grup bancar din Italia și se află în primele 5 la nivel 

internațional. 

Servind milioane de clienți printr-o rețea națională de aproximativ 4400 de filiale, contribuie la 

dezvoltarea afacerilor și la creșterea țării.  

Grupul este în căutarea unor candidați care își doresc să lucreze într-un mediu divers și în continuă 

dezvoltare și care urmăresc să crească atât pe plan profesional cât și personal. 

 


